
 ״היא בלתי-מוסתרת. בגאוות־אב, אומר,
להע שהסכימו עובדה כישדונית, ,מאד גם

 היא למעשה, אבל לגן־זוזובה. אותה לות
 שמצלמים אלה לבין ביני ■מבדילה אינה

רוטשילד. בשדרות פספורט תמונות
 ושהיא לזה ׳חשיבות ■מייחסת לא ״היא

כשהסבא המפורסמת. דיין למישפחת בת

טו ה נשים׳ מאהבת [
 ושלוש השנתיים בן דור, לבנו, אהבתו את יובל

מיו ממש גוברת לבנו אהבתנ כי טוען חנן עי.

3* שכזה בוי טוס
 הבדרן של בנן השש, בן פיטר עידית, אמו
 אח לו שיש פיטר, של אמו בורשטיין. מייק
שחקן. יתיה לא שהוא מקווה אדם, בשם קטן

 היא בטלוויזיה, ■מופיע דיין, משה שלה,
 לבקר, בא כשהוא גם שמחה היא שמחה.

פופאיי. את פניו על מעדיפה בהחלט אבל
ה את שתחזיר ■גדולה, תהיה ״כשהיא

 אותה מחתימים כבד אנחנו שלנו. חובות
 שתהיה קודם־כל ברצינות, שטרות. על

 שחקני,ת שתהיה אפילו אתנגד לא גדולה.
מזה.״ קל דבר אין

טובה דיעה יש ארצי שלמה לזמר גם
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מיכל. ובתה מיכאלי רבקה :למטה בראש. ג׳וקיס הרבה כל־כך שחקנית להיות

פוגש כאיש־קולנוע עבודתו שבמיסגרת אמי,

רח, ^  מאוד. רגילים ילדים הם כאו
 אינטליגנטיים תכמים, יפים, נחמדים, /
טוב. יהודי מבית ילד כל כמו —

 משאר במיקצת שונים הם למעשה, אבל
 הם שלהם האמא ו/או האבא הילדים.
 מדי־ אותם רואים והם ,מפורסמים, אנשים

 ■ברדיו, אותם שומעים או בטלוויזיה פעם
 בשרם על לומדים ילדותם משחר וכבר
 חשוב וכשאבא של, הבת או של, הבן שהם

 נעים אפילו ואולי קל, אז .הישובה, אמא או
בחיים. יותר
 ההורים עם מלא, בהרכב באו, הם

 להצגה שנערכה החגיגית להצגודהבכורה
 אריק. של בובוודהעץ בביצוע השלג, מלכת
 ■מוסחי קהל מהווים הם כילדים כבר נבון,

 ל־ הולבים והאמא האבא פרמיירות. של
 רד אחדי — הם ואילו ■בלילה, פרמיירה
הטעם. ,את להכיר ללמוד בשביל צהריים.

עדיף סופאיי

אי חל,[״־הקולנוע **ץ מ ב ה  דיין אסי ו
 יש עמליח, החמש, בת שלבתו אומר,

 ״היא וסיפרי־ילדים. בצעצועים איי. ■בי.
הוא מכיר,״ שאני יפה הכי מאד, יפה
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